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ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง  คุณสมบัตขิองที่ปรึกษาทางการเงนิและขอบเขตการด าเนินงาน 

 ในการจดัท าค าขอให้รับหลกัทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
 
  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 11 และขอ้ 35 แห่งขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์  เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการรับและเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ลงวนัท่ี       
12 มีนาคม 2536  คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 
 ขอ้ 1 ใหย้กเลิกประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง คุณสมบติัของ         
ท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน  ลงวนัท่ี 1 เมษายน 2536 
 
 ขอ้ 2 ในประกาศน้ีและในแบบรายงานแนบทา้ยประกาศน้ี 
  "ส านกังาน " หมายความวา่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์
  "ท่ีปรึกษาทางการเงิน " หมายความวา่ ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีร่วมจดัท าค าขอให้                 
รับหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 
 ขอ้ 3 ท่ีปรึกษาทางการเงินตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน จึงจะร่วม
จดัท าค าขอใหรั้บหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้
 
 ขอ้ 4 ในกรณีท่ีผูย้ื่นค าขอมีท่ีปรึกษาทางการเงินหลายราย ใหผู้ย้ื่นค าขอก าหนด  
ท่ีปรึกษาทางการเงินหลกัท่ีจะตอ้งรับผิดชอบตามประกาศน้ี 
 
 ขอ้ 5 การเปล่ียนแปลงท่ีปรึกษาทางการเงินซ่ึงกระท าในระหวา่งระยะเวลาหน่ึงปี  
นบัจากวนัท่ีหลกัทรัพยข์องผูย้ื่นค าขอเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยจ์ะกระท าไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีมีเหตุผล
และความจ าเป็นเท่านั้น  และผูย้ื่นค าขอจะตอ้งจดัท าและส่งค าช้ีแจงแสดงเหตุผลและความจ าเป็นดงักล่าว  
พร้อมทั้งแจง้รายช่ือของท่ีปรึกษาทางการเงินรายใหม่ต่อตลาดหลกัทรัพย ์
  ใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินรายใหม่ตามวรรคหน่ึงมีหนา้ท่ีในการด าเนินการตามประกาศน้ี  
ภายในระยะเวลาท่ียงัเหลืออยูข่องท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีตนถกูตั้งข้ึนมาแทน 
 
 ขอ้ 6 ใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินด าเนินการดงัน้ี 
 (1) จดัเตรียมและยื่นค าขอใหรั้บหลกัทรัพย ์รวมทั้งเอกสารอ่ืนตามท่ีตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนดต่อตลาดหลกัทรัพย ์
 (2) ติดต่อประสานงานกบัตลาดหลกัทรัพย ์
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 *(3) กระท าการใด ๆ เพ่ือให้ กรรมการและ ผูบ้ริหารของผู ้ ยื่นค าขอไดเ้ขา้ใจ
ถึงหนา้ท่ี ความรับผิดชอบตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ                     
มติคณะกรรมการ ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์หนงัสือเวียนใด ๆ ตลอดจน
วิธีการปฏิบติัในการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  
 (4) ใหค้ ารับรองต่อตลาดหลกัทรัพยว์า่ ผูย้ื่นค าขอไดเ้ปิดเผยสารสนเทศท่ี
ส าคญัของผูย้ื่นค าขอโดยถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ 
 (5) ใหค้วามเห็นต่อตลาดหลกัทรัพยว์า่ ผูย้ื่นค าขอมีคุณสมบติัครบถว้น
เหมาะสมท่ีจะเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
 (6) ใหค้ าแนะน าต่อผูย้ื่นค าขอในการปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ 
มติคณะกรรมการ   ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์หนงัสือเวียนใด ๆ ตลอดจน
วิธีการปฏิบติัในการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์อเน่ืองไปอีกหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีหลกัทรัพย์
เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์
 (7) ติดตามผลการด าเนินงานและร่วมช้ีแจงกบัผูย้ื่นค าขอต่อเน่ืองไปอีกหน่ึงปี
นบัจากวนัท่ีหลกัทรัพยเ์ร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือมีกรณีดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน 
 7.1 ขอ้มลูผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือเปรียบเทียบกบัประมาณการ
แลว้มียอดขายหรือรายได้ รวมแตกต่างจากประมาณการเกินกวา่ร้อยละยี่สิบหา้หรือก าไรสุทธิของผูย้ื่น     
ค าขอแตกต่างจากประมาณการเกินกวา่ร้อยละยี่สิบหา้ 
 *7.2 มีการเปล่ียนแปลงการถือหุน้ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซ่ึงรวมกนั
แลว้ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละยี่สิบหา้ของทุนช าระแลว้ของผูย้ื่นค าขอ อนัมีผลให้ เกิดการเปล่ียนแปลง
กรรมการ ผูบ้ริหารหรือนโยบายการบริหารงานอยา่งมีนยัส าคญั 
 7.3 การใชเ้งินทุนท่ีไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ตกต่างไปจาก
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวข้ณะด าเนินการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนเกินกวา่ร้อยละยี่สิบของเงินทุน
ท่ีไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรัพย ์
 7.4 กรณีใด ๆ ซ่ึงอาจมีผลกระทบกระเทือนหรือมีการเปล่ียนแปลงต่อ
คุณสมบติัในการเป็นบริษทัจดทะเบียนตามท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร 
  การใหค้ ารับรองและความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรค
หน่ึงใหใ้ชแ้บบรายงานแนบทา้ยประกาศน้ี 
  (*ความใน (3) และ (7) (7.2) ของข้อ 6 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง  คุณสมบัติของท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงานใน
การจัดท าค าขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ลงวนัท่ี 1 สิงหาคม 2554) 

 
 ขอ้ 7 ในการปฏิบติังานเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน  ท่ีปรึกษาทางการเงินตอ้งใชค้วามรู้ 
ความสามารถและความระมดัระวงัอยา่งเพียงพอในการปฏิบติังานเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ 
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 ขอ้ 8 เวน้แต่ตลาดหลกัทรัพยจ์ะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน หา้มมิใหท่ี้ปรึกษาทางการ
เงินร่วมจดัท าค าขอใหรั้บหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใหก้บัผูย้ื่นค าขอ ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 (1) ท่ีปรึกษาทางการเงินถือหุน้ในผูย้ื่นค าขอไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม เวน้
แต่เป็นการไดม้าเน่ืองจากท่ีปรึกษาทางการเงินประกอบการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยแ์ละจ านวนหุน้ท่ีถือนั้น  
ไม่เกินร้อยละห้ าของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูย้ื่นค าขอในกรณีหลกัทรัพยท่ี์ยื่นค า ขอ
เป็นหลกัทรัพยป์ระเภทหุน้หรือหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีอาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้ หรือไม่เกินร้อยละสิบ
ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูย้ื่นค าขอในกรณีหลกัทรัพยท่ี์ยื่นค าขอเป็นหลกัทรัพย์
ประเภทอ่ืน 
 (2) ผูย้ื่นค าขอหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูย้ื่นค าขอถือหุ้ นในท่ีปรึกษาทางการ
เงินไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละหา้ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของท่ีปรึกษา
ทางการเงิน 
 (3) ผูย้ื่นค าขอหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูย้ื่นค าขอมีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนได้
เสียไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มกบัท่ีปรึกษาทางการเงิ น  ในลกัษณะท่ีอาจเป็นเหตุใหท่ี้ปรึกษาทางการ
เงินนั้นขาดความเป็นอิสระในการด าเนินงานตามขอ้ 6 
 
 ขอ้ 9 ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินรายใดด าเนินการตามขอ้ 6 บกพร่อง หรือไม่
เหมาะสม หรือด าเนินการโดยไม่ไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถและความระมดัระวงัอยา่งเพียงพอในการ
ปฏิบติัง านเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ  หรือฝ่าฝืนขอ้ 8  ใหต้ลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจในการด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
 (1) แจง้ตกัเตือนและสัง่ใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินปรับปรุงการด าเนินงานใหดี้
ข้ึนจนเป็นท่ีน่าพอใจ 
 (2) สัง่ใหก้ารเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินของบุคคลดงักล่าวส้ินผลเป็นระยะเวลา
ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
 ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์จง้การส้ินผลตามวรรคหน่ึงใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินนั้นเป็นหนงัสือ
และเม่ือพน้ระยะเวลาการส้ินผลแลว้ ใหบุ้คคลนั้นด าเนินการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินต่อไปได ้
 
 ขอ้ 10 ท่ีปรึกษาทางการเงินรายใดท่ีส านกังานแจง้การส้ินผลการให้ ความเห็นชอบใน
การเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน บุคคลนั้นจะด าเนินการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินต่อไปไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลา
การส้ินผลตามท่ีส านกังานก าหนด 
 
 ขอ้ 11 ในกรณีท่ีส านกังานเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน
รายใด  หา้มมิใหบุ้คคลนั้นด าเนินการเป็นท่ีปรึ กษาทางการเงินในการร่วมจดัท าค าขอใหห้ลกัทรัพย์
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อไปอีก 
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 ขอ้ 12 ใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินของผูย้ื่นค าขอท่ีอยูร่ะหวา่งยื่นค าขอใหรั้บหลกัทรัพย์
และคณะกรรมการยงัไม่ไดส้ัง่รับหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบัมี
หนา้ท่ีด าเนินการตามประกาศน้ีดว้ย 
 
  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  6  กนัยายน  2537  เป็นตน้ไป 
 
   ประกาศ ณ วนัท่ี  6  กนัยายน  2537 

 
(ลงนาม)  สงัเวียน  อินทรวิชยั 

 
(นายสงัเวียน  อินทรวิชยั) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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รายงานของที่ปรึกษาทางการเงนิ 
 

วนัท่ี.................................................... 
เสนอ  คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 ขา้พเจา้............................ ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) ในการน าหลกัทรัพย์
ประเภท........……........................ ของบริษทั..........................…………. (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ "บริษทั") 
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามแบบค าขอใหรั้บหลกัทรัพยล์งวนัท่ี.....................…. 
 ขา้พเจา้ขอรับรองต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 (1) ขา้พเจา้ไดศึ้กษาสารสนเทศของบริษทั และสารสนเทศอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยไดใ้ชค้วามรู้ 
ความสามารถ และความระมดัระวงัอยา่งเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทั
ดงักล่าว รวมทั้งไดด้ าเนินการจนเป็นท่ีพอใจแลว้วา่ผูบ้ริหารของบริษทัไดเ้ข้ าใจถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หนงัสือเวียนใด ๆ  ตลอดจนวิธีการปฏิบติัในการเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 (2) สารสนเทศท่ีส าคญัของบริษทัท่ีไดน้ าเสนอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็น
สารสนเทศ ท่ีถกูต้ อง และไดเ้ปิดเผยโดยครบถว้นแลว้ จากสารสนเทศดงักล่าวขา้พเจา้เห็นวา่บริษทัมี
คุณสมบติัครบถว้น และเหมาะสมท่ีจะเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 (3) ขา้พเจา้จะใหค้ าแนะน าต่อบริษทัในการปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ                           
มติคณะกรรมการ  ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์หนงัสือเวียนใด ๆ ตลอดจน
วิธีการปฏิบติัในการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์อเน่ืองไปอีกหน่ึงปี   นบัจากวนัท่ีหลกัทรัพย์
ของบริษทัเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์
 (4) ขา้พเจา้จะติดตามดูแลการด าเ นินงานและผลประกอบการของบริษทัต่อเน่ืองไปอีกหน่ึงปี  
นบัจากวนัท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์และจะช้ีแจงร่วมกบับริษทัเม่ือเกิดกรณี
ตามขอ้ 6 (7) แห่งประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง คุณสมบติัของท่ีปรึกษา
ทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงานในการจดัท าค าขอใหรั้บหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 
ลงช่ือ.................................... ผูมี้อ  านาจลงนาม 
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